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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada dasarnya manusia hidup membutuhkan sebuah komunikasi. Fungsi 

komunikasi sendiri adalah untuk mengemukakan atau menyatakan dan 

mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di 

sekitar kita dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa, berfikir, atau 

berperilaku seperti yang kita inginkan (Mulyana, 2004:4). 

 Untuk mengekspresikan sebuah komunikasi bisa diwujudkan melalui 

komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal berupa 

ucapan atau kata-kata, sedangkan komunikasi non verbal berupa gerakan-

gerakan tubuh, mimik muka, dan sebagainya. Segala aspek dalam kehidupan 

merupakan bentuk dari komunikasi. 

 Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga mengalami 

kemajuan, begitu pula dengan teknologi komunikasi. Perkembangan teknologi 

komunikasi ini mendorong manusia untuk mengembangkan media sebagai 

sarana penyampaian informasi dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai 

kemudahan ditawarkan oleh media massa yang saat ini jarak dan waktu sudah 

tidak lagi menjadi penghalang untuk menyebarkan informasi tersebut. Media 

massa sendiri terdiri dari media massa elektronik seperti televisi, radio, 

internet, dan media massa cetak seperti surat kabar (koran), majalah, tabloid, 

buku, dan lain-lain. 
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 Salah satu media yang tetap dipercaya untuk memenuhi kebutuhan 

manusia akan informasi adalah surat kabar (koran). Kemudahan untuk dibaca 

dan didokumentasikan membuat surat kabar tidak tergeser eksistensinya dari 

kemajuan alat-alat komunikasi yang lebih canggih seperti televisi, radio, dan 

film. Koran justru mampu memberi pemahaman yang lebih dibanding media 

lainnya. Seiring dengan disertai berbagai pilihan info yang dikemas dalam 

rubrik-rubrik yang menarik. 

 Dalam dunia jurnalistik, berita merupakan produk utama yang disajikan 

kepada pembacanya. Sedangkan dalam penyajiannya, berita dibuat harus 

memenuhi dengan syarat yaitu:  

1. Faktanya tidak boleh diputar sedemikian rupa sehingga kebenarannya 

tinggal sebagian saja.  

2. Berita harus menceritakan segala aspek secara lengkap. Dalam menulis 

berita, dikenal semboyan “satu masalah dalam satu berita”. Artinya 

satu berita harus dikupas dari satu masalah saja (monofacta) dan bukan 

banyak masalah (multifacta) karena akan menimbulkan kesukaran 

penafsiran, yang menyebabkan berita menjadi tidak sempurna 

(Djuroto, 2004:47-48). 

 Dalam dunia jurnalistik di media ada istilah pers. Pers dalam arti kata luas 

adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan 

media cetak maupun dengan media elektronik. Pers juga bisa diartikan dengan 

kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita, baik oleh wartawan 

media elektronik maupun wartawan media cetak (Kusumaningrat, 2004:17). 
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 Pada dasarnya sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kesukaan 

(preferensi) yang berbeda-beda, misalnya dalam bidang olahraga. Ada orang 

yang cenderung menyukai sepak bola, ada pula yang lebih menyukai basket, 

voli, bulu tangkis, dll. Begitu juga dalam dunia wartawan, setiap wartawan 

memiliki preferensi sendiri-sendiri terhadap suatu hal. Meskipun wartawan 

dituntut untuk selalu berlaku objektif, terkadang wartawan juga bisa subjektif 

terhadap suatu hal tertentu. Ada wartawan yang menyukai olahraga dalam 

lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Ada pula wartawan yang 

menyukai cabang olahraga yang berbeda-beda, semisal cabang sepak bola, 

bulu tangkis, bola basket, tenis lapangan, dan sebagainya. Perbedaan-

perbedaan yang memunculkan preferensi inilah yang akhirnya menarik untuk 

dicari tahu, apakah dari preferensi masing-masing wartawan dapat menerima 

dan mencari tahu dengan cepat segala bentuk informasi tentang olahraga yang 

mereka sukai atau tidak. Selain itu juga dapat dicari tahu apakah latar 

belakang dari wartawan dan preferensi wartawan mempengaruhi tulisan di 

media yang mereka naungi. 

Dalam beberapa media cetak, kolom atau space untuk olahraga tidak 

sebanyak kolom berita-berita yang lain. Namun, meskipun terbatas ada cabang 

olahraga yang space beritanya lebih banyak daripada yang lain. Cabang 

olahraga tersebut adalah olahraga sepak bola, untuk space terbesar kedua 

adalah bola basket, dan untuk space urutan ketiga adalah bulutangkis. Dalam 

penentuan space pemberitaan olahraga ini dipengaruhi oleh seberapa banyak 

masyarakat atau pembaca yang menyukai olahraga tersebut, serta oleh 
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seberapa besar minat masyarakat terhadap olahraga. 

 Dalam penelitian ini, peneliti memilih wartawan di media KOMPAS, 

Radar Malang, dan Malang Pos dikarenakan karakteristik ketiga media 

tersebut berbeda. Di media KOMPAS karakteristik bahasa yang digunakan 

adalah bahasa baku, foto yang dipilih juga merupakan foto yang menggunakan 

teknis dasar pemotrtean dengan lebih mengedepankan komposisi. Pada media 

Radar Malang bahasa yang digunakan adalah bahasa lugas dan mudah 

dimengerti oleh semua kalangan, foto yang dipilih pun meski menggunakan 

teknik dasar pemotretan tetapi yang lebih dipilih adalah foto yang 

mengandung unsur manusia dan lebih banyak mengeksplor kemapanan, jarang 

menampilkan kemiskinan. Sedangkan pada media Malang Pos, bahasa yang 

digunakan lebih santai dibandingkan dua media yang lain, foto yang dipilih 

pun memilki karakteristik yang berbeda. Dengan adanya perbedaan latar 

belakang media yang menaungi wartawan, peneliti dapat mengetahui 

bagaimana preferensi wartawan terhadap isu-isu olahraga (Hasil wawancara 

dengan pihak media). Selain itu, hal lain yang ingin diketahui dari penelitian 

ini adalah apakah preferensi wartawan mempengaruhi tulisan dari wartawan 

tersebut atau tidak. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PREFERENSI WARTAWAN TERHADAP ISU-

ISU OLAHRAGA (Studi pada Wartawan di Malang Post, KOMPAS, dan 

Radar Malang)”. Konsep-konsep dan metode yang digunakan dalam 

penelitian akan dijelaskan dalam pemaparan berikut ini. 
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B.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul adalah 

“Bagaimana preferensi wartawan terhadap isu-isu olah raga?” 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan 

dan mengetahui bagaimana preferensi (kesukaan) wartawan terhadap isu-isu 

olahraga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian ilmu 

komunikasi sebelumnya dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang preferensi. 

2. Kegunaan praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk masukan dan 

evaluasi mengenai usaha wartawan olah raga mengakses berita olah raga 

yang mereka sukai. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

E.1 Jurnalistik 

 Menurut MacDougall dalam buku Jurnalistik Teori dan Praktik 

bahwa Journalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, 
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dan melaporkan peristiwa. Di Indonesia, istilah ini dulu dikenal dengan 

publisistik. Aktivitas utama dalam jurnalisme adalah pelaporan kejadian 

dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana 

(dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H) dan juga menjelaskan 

kepentingan dan akibat dari kejadian atau trend. 

 Jurnalisme sebagai keseluruhan proses pengumpulan fakta, 

penulisan, penyuntingan  dan penyiaran berita. Keseluruhan proses tadi 

adalah penting tetapi pengumpulan fakta merupakan bagian yang lebih 

penting. Proses pengumpulan fakta, wartawan tidak hanya merekonstruksi 

realitas yang ada tetapi juga mesti menginterpretasi realitas sosial 

tersebut. Khalayaklah yang berhak menginterpretasikan berita dan 

memberinya konteks tertentu.  

 Wartawan haruslah mampu merangsang khalayak untuk 

melakukan kedua hal di atas dengan menyiarkan berita-berita yang 

memiliki nilai sosial, dan menguntungkan kepentingan umum. Nilai sosial 

memenuhi apabila mampu mengakomodasikan kepentingan dari 

masyarakat. Berita akan memenuhi kepentingan masyarakat apabila berita 

tersebut tidak mendikte khalayak, sehingga khalayak tidak mendapatkan 

gambaran yang tuntas dari permasalahan yang diangkat, seolah-olah 

khalayak dipaksa untuk mengikuti satu  pendapat saja. 

 Good Journalism menurut Leonard Downie JR., dan Robert G. 

Kaiser ialah kegiatan dan produk jurnalistik dapat mengajak kebersamaan 

masyarakat di saat krisis. Berbagai informasi dan gambaran krisis, yang 
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terjadi dan disampaikan mesti menjadi pengalaman bersama. Ketika 

sebuah kejadian yang merugikan masyarakat terjadi, sebuah media 

memberi sesuatu yang dapat dipegang oleh masyarakat. Sesuatu itu ialah 

fakta-fakta, juga penjelasan dan ruang diskusi, yang menolong banyak 

orang terhadap sesuatu yang tidak terduga kejadiannya. Sedangkan Bad 

Journalism ialah media yang kurang cakap melaporkan pemberitaan yang 

penting diketahui masyarakat. Media yang memberitakan suatu peristiwa 

secara dangkal, sembrono, dan tidak lengkap, sering disebut tidak akurat 

dan tidak cover both sides. Ini berbahaya bagi masyarakat karena ketidak 

lengkapan informasi yang didapatnya (Santana K., 2005:4). 

 Jurnalistik sendiri memiliki beberapa jenis aliran, antara lain: 

1. Citizen Journalism 

Citizen Journalism yang juga dikenal dengan nama lain seperti 

participatory journalism atau grassroot journalism adalah jurnalisme 

orang biasa. Seseorang tanpa memandang latar belakang pendidikan 

dan keahlian, dapat merencanakan, menggali, mengolah, dan 

mempresentasikan informasi berupa tulisan, gambar, foto, tuturan 

(laporan lisan), video, dll., dalam citizen journalism (Yudhapramesti, 

2007:33). 

Fenomena citizen journalism yang antara lain ditandai dengan 

berkembangnya komunitas blog, sebuah paradigma baru di abad 

teknologi komunikasi, telah membawa gairah tersendiri. Siapapun 
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tidak pernah membayangkan sebelumnya saat awal komunitas ini 

muncul. 

Saat ini setiap pengguna internet pada dasarnya bisa menciptakan 

media tersendiri. Mereka dapat melakukan semua fungsi jurnalistik 

sendiri, mulai dari merencanakan liputan, meliputi, menuliskan hasil 

liputan, mengedit tulisan, memuatnya dan menyebarkan di berbagai 

situs internet atau di weblog yang tersedia gratis. Artinya, semua orang 

yang memiliki akses terhadap internet sebenarnya bisa menjadi 

“jurnalis dadakan”, meski tentu saja kualitas jurnalistik mereka masih 

bisa diperdebatkan. 

Aktivitas citizen journalism tidak terkait secara profesi dengan 

medianya. Tanggung jawab moral dan etika praktik citizen journalism 

atau jurnalisme orang biasa secara implisit berada pada para pelaku dan 

peminatnya. Citizen journalism atau sering juga orang mendefinisikan 

sebagai journalism doctom merupakan penyiaran produk jurnalistik di 

media cyber. Kehadiran blog menjadikan internet benar-benar 

diperhitungkan di dunia media (Haryati, 2007:v). 

2. Yellow Journalism 

Yellow Journalism atau pers kuning adalah jurnalisme yang 

menyajikan berita terkemuka yag tidak peting. Dengan ekstensi 

"Yellow Journalism" digunakan saat ini sebagai merendahkan untuk 

mengutuk setiap jurnalisme yang memperlakukan berita dengan cara 

yang tidak profesional atau tidak etis.  
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Frank Luther Mott mendefinisikan jurnalisme kuning dalam lima 

karakteristik: 

a. Menakut-nakuti berita utama dicetak besar 

b. Penggunaan gambar mewah, atau gambar ilustrasi 

c. Penggunaan wawancara palsu, berita utama yang menyesatkan 

d. Penekanan pada suplemen Minngu penuh warna, biasanya dengan 

strip komik 

e. dramatis simpati dengan “underdog” melawan sistem.  

(Campbell, W. Joseph: Peran Jurnalisme Kuning, diakses pada 5 Maret 

2010 pukul 19.00 WIB) 

3. Jurnalistik Sastrawi 

Jurnalistik Sastrawi adalah suatu aliran jurnalistik yang dipelopori 

oleh jurnalis-novelis, Tom Wolfe. Aliran ini menggunakan konstruksi 

situasi demi situasi, reportase yang mendalam, menggunakan sudut 

pandang orang ketiga, serta penuh dengan detail-detail sangat berbeda 

dari kebanyakan reportase.  

Dalam jurnalisme biasa 5W+1H merupakan arti dari Who (siapa), 

What (apa), Where (dimana), When (kapan), Why (mengapa), dan How 

(bagaimana). Namun jurnalisme sastrawi mengubah who menjadi 

karakter, what menjadi alur, where menjadi latar, when menjadi 

kronologi, why menjadi motif, dan how menjadi narasi. Maka dari itu 

jurnalisme sastrawi lebih menyerupai novel daripada reportase biasa, 

tetapi tetap berpegang teguh pada fakta. Akibatnya, reportase 
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jurnalisme sastrawi selalu membutuhkan banyak halaman (Putra: 

Jurnalisme Sastrawi, diakses pada 5 Maret 2010 pukul 19.10 WIB). 

4. Multikultur Jurnalisme 

Multikultur jurnalisme merupakan suatu aliran yang ada di dalam 

jurnalistik, sedangkan multicultural sendiri ialah keberagaman budaya. 

Jadi yang dimaksud multiculture dalam jurnalistik adalah berbagai 

macam cara pandang yang digunakan oleh pers dalam penyampaian 

berita baik itu dari segi keberagaman ras, etnis, agama, dan ideologi di 

dalam jurnalistik.  

Multicultural dapat dijadikan acuan atau literatur perkembangan 

pemikiran para jurnalis sehingga berita yang disampaikan tidak terpaku 

pada suatu paradigma yang ada. Para jurnalis harus memanfaatkan 

multicultural yang ada agar bahan untuk berita yang bisa disampaikan 

bisa beragam dan mudah dicerna oleh masyarakat. 

Para wartawan menciptakan lingkungan multicultural yang lebih 

bermutu secara intelektual ketimbang yang seragam. Lingkungan itu 

(multicultural) digunakan untuk menciptakan metode yang dapat 

menghasilkan liputan yang baik dan kaya warna. Kesadaran akan 

multicultural berlaku bagi orang media untuk menyampaikan informasi 

yang ditujukan ke ruang sosial publik. Konflik akan muncul dan 

mendominasi ruang publik manakala multicultural berlangsung 

“anomaly” yaitu tiada acuan nilai dalam masyarakat. 
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Kesadaran akan kondisi multicultural ini tidak semata-mata berlaku 

bagi orang media saja. Media massa berhubungan dengan informasi 

yang ditujukan pada khalayak. Pendekatan-pendekatan multicultural 

dapat dijadikan dasar orientasi bagi banyak pihak, misalnya institusi 

sosial, institusi pendidikan, bisnis, dll. Kesadaran akan multicultural 

juga membawa kesadaran akan kemungkinan timbulnya konflik, sebab 

kondisi multicultural ini sangat rentan hadirnya perbedaan persepsi. 

Kurang sadarnya seseorang akan perbedaan justru akan membuat 

semakin curam jurang yang tercipta. 

Dalam kondisi yang demikian pers bertindak sebagai inspirasi untuk 

memandang keberagaman budaya sebagai suatu hal yang tidak 

sepantasnya dijadikan poin kesenjangan. Dalam suatu Negara yang 

berpenduduk heterogen dan terdiri dari berbagai jenis budaya, pers 

memegang peranan penting dan akan menjalankan fungsi sebagai 

lembaga atau institusi sosial dengan pendekatan-pendekatan 

keberagaman (multikultur).  

E.2 Wartawan 

Wartawan (Journalist) adalah orang-orang yang terlibat dalam 

pencarian, pengolahan, dan penulisan berita atau opini yang dimuat di 

media massa, mulai dari Pemimpin Redaksi hingga Koresponden yang 

terhimpun dalam Bagian Redaksi. Adapula yang mendefinisikan 

wartawan adalah orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa 

laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. 
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Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti Koran, 

televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari 

sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka diharapkan 

untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan 

dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat. 

Menurut penulis blog romelteamagazines.wordpress.com, wartawan 

profesional memiliki beberapa karakteristik yakni pertama, menguasai 

keterampilan jurnalistik. Seorang wartawan mesti memiliki keahlian 

(expertise) menulis berita sesuai kaidah-kaidah jurnalistik. Ia harus 

menguasai teknik menulis berita, juga feature dan artikel. Untuk itu, 

seorang wartawan mestilah orang yang setidaknya pernah mengikuti 

pelatihan dasar jurnalistik. Ia harus terlatih dengan baik. Keterampilan 

jurnalistik meliputi antara lain teknik pencarian berita dan penulisannya, di 

samping pemahaman yang baik tentang makna sebuah berita. Ia harus 

memahami apa itu berita, nilai berita, macam-macam berita, bagaimana 

mencarinya, dan kaidah umum penulisan berita. 

Kedua, menguasai bidang liputan (beat). Idealnya, wartawan menjadi 

seorang “generalis”, memahami dan menguasai segala hal, sehingga 

mampu menulis dengan baik dan cermat apa saja. Namun, yang terpenting 

ia harus menguasai bidang liputan dengan baik. Wartawan olahraga harus 

menguasai istilah-istilah atau bahasa dunia olahraga. Wartawan ekonomi 

harus memahami teori-teori dan istilah ekonomi. Demikian seterusnya. 

Ketiga, memahami serta mematuhi etika jurnalistik. Wartawan yang 
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profesional memegang teguh etika jurnalistik. Untuk wartawan Indonesia, 

etika itu terangkum dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang 

sudah ditetapkan Dewan Pers sebagai Kode Etik Jurnalistik bagi para 

wartawan di Indonesia. Kepatuhan pada kode etik merupakan salah satu 

ciri profesionalisme, di samping keahlian, keterikatan, dan kebebasan. 

Dengan pedoman kode etik itu, seorang wartawan tidak akan mencampur 

adukkan antara fakta dan opini dalam menulis berita, tidak akan menulis 

berita fitnah, sadis, dan cabul serta tidak akan “menggadaikan 

kebebasannya” dengan menerima amplop, hanya menginformasikan yang 

benar atau faktual, dan sebagainya (Vie: Ciri-ciri Wartawan Profesional 

serta Siapa Wartawan dan Perusahaan Pers Profesional, diakses pada 10 

Maret 2010 pukul 19.45 WIB). 

Adapun secara umum kita kerap kali mendefinisikan wartawan 

profesional sebagai wartawan yang memegang teguh 9 elemen jurnalisme 

Bill Kovach. Sembilan elemen jurnalisme tersebut antara lain (Santana K., 

2005: 6-10): 

a. Kewajiban utama jurnalisme adalah pada pencarian kebenaran. 

b. Loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara. 

c. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. 

d. Jurnalis harus menjaga independensi dari obyek liputannya. 

e. Jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau independen dari 

kekuasaan. 

f. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan 
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menemukan kompromi. 

g. Jurnalis harus berusaha membuat hal penting menjadi menarik dan 

relevan. 

h. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional. 

i. Jurnalis harus diperbolehkan mendengarkan hati nurani personalnya. 

E.3 Peran Wartawan dalam Media beserta Tugasnya 

Dalam media massa, peran wartawan sangatlah penting. Hal ini 

dikarenakan wartawan adalah sebagai pencari berita, jadi ketika dalam 

sebuah media tidak ada wartawan, maka media tersebut tidak akan berarti. 

Wartawan sendiri memiliki tugas sebagai pencari berita, setelah wartawan 

mencari berita, wartawan juga dituntut untuk bisa menulis. Tulisan inilah 

yang nantinya dimuat di dalam media. Dalam menuliskan sebuah berita, 

antara wartawan yang satu dengan wartawan yang lain pastilah berbeda.  

Perbedaan ini dikarenakan dipengarui oleh berbagai macam faktor, 

antara lain: 

1. Latar belakang dan karakteristik  

2. Tingkah laku  

3. Nilai   

4. Kepercayaan personal, dan 

5. Aturan dan etika professional (Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. 

Reese, 1996:63) 

Tetapi wartawan selain sebagai pencari berita, wartawan juga berperan 
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sebagai pembaca berita. Di sini wartawan juga diposisikan sebagai 

pembaca berita yang mana wartawan akan menganggap apa yang dianggap 

penting oleh media maka akan dianggap penting pula oleh khalayak, 

seperti yang tertera dalam teori Agenda Setting. 

E.4 Isu-isu Olah Raga 

a. Jurnalisme Olahraga 

Jurnalisme olahraga merupakan salah satu jenis jurnalistik dimana 

di dalam jurnalistik olahraga membahas tentang olahraga. Jurnalisme 

olahraga sendiri merupakan suatu bentuk jurnalisme yang melaporkan 

tentang topik olahraga. 

Jurnalisme olahraga sendiri saat ini mulai popular, kemunculan 

aliran-aliran ini didasari atas kebutuhan masyarakat yang semakin 

haus akan berita. Isi dalam berita olahraga antara lain: 

1. Hasil-hasil pertandingan atau perlombaan atau rangkaian kompetisi 

musiman 

2. Pemberitaan juga meliputi berbagai bidang lain yang terkait 

olahraga, seperti tokoh-tokoh olahragawan 

3. Kehidupan para pemain olahraga yang hendak bertanding,  

4. Kesiapan-kesiapan kelompok olahraga di dalam masa pelatihan,  

5. Juga tentang penggemar olahraga tertentu yang fanatik (Santana K., 

2005:21). 

Dalam dunia olahraga, masyarakat pada umumnya hanya melihat 

pada siapa dan bagaimana pihak-pihak bermain di dalam lingkup 
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olahraganya masing-masing. Di balik hal-hal yang sudah biasa 

dinikmati oleh masyarakat, olahraga juga memiliki sisi lain yang 

menarik, misalnya tentang asal mula seorang pemain maupun pelatih 

berasal, bagaimana latar belakang mereka, atau akibat lain dari terlalu 

banyaknya berolahraga. 

Saat ini juga banyak dibahas tentang banyaknya pemain olahraga 

yang berpindah kewarganegaraan. Selain itu banyak juga pemberitaan 

tentang keluarga pemain sepak bola misalnya. Diangkat dari sisi 

kehidupan pribadinya, mulai dari istri, anak, sampai ibunya yang 

sebenarnya hal tersebut juga perlu dipertanyakan apakah hal-hal 

seperti di atas termasuk dalam berita olahraga atau tidak. 

E.5 Teori 

Peneliti memilih teori Influences on Content from Individual Workers 

(pengaruh individu terhadap isi media). Asumsi dasar teori ini dicetuskan 

oleh Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese yang menyatakan bahwa 

individu memiliki pengaruh terhadap isi media. 



Page | 17  
 

Model pendekatan pengaruh individu terhadap isi media: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, 1996) 

Pada model ini, level individu sangat mempengaruhi isi media. Pada 

level individu sendiri terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi isi 

media, antara lain: 

1.  Latar belakang dan karakterstik 

Dalam lingkup latar belakang dan karakteristik ini terdapat tujuh hal 

yang mempengaruhi, yakni gender, etnik, orientasi seksual, evolusi 

karier komunikasi, pendidikan komunikator, dan efek pofesional 

media. 

2.  Tingkah laku, nilai dan kepercayaan personal 

Pada faktor kedua ini, ada empat hal yang mempengaruhi, antara lain 

kepercayaan dan nilai personal, tingkah laku politik personal, 

orientasi kepercayaan personal, serta pengaruh dari tingkah laku, 

Ideological level 

Extramedia level 

Organization level 

Individual level 

Media routines level 
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nilai, dan kepercayaan personal. 

3.  Aturan dan etika professional 

Di dalam factor yang ketiga ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu aturan 

personal, aturan etika, serta efek dari aturan dan etik pada isi. 

Telah dijelaskan bahwa Theories of Influences on Mass Media Content 

dengan pendekatan Individual Influences on Media Content 

mempengaruhi isi media. Ini sama halnya dengan wartawan sebagai 

pekerja media yang memiliki preferensi atau kesukaan memungkinkan 

untuk mempengaruhi isi media. Sehingga dengan preferensi wartawan 

inilah yang nantinya mempengaruhi isi media. 

Seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa media memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristi media yang berbeda ini juga 

mempengaruhi individu-individu yang ada di dalamnya, oleh karena itu 

preferensi dari individu di dalam media juga dipengaruhi oleh karakteristik 

dari media tersebut. Misalnya di media Radar Malang yng memiliki 

karakteristik bahasa yang digunakan adalah bahasa lugas dan mudah 

dimengerti oleh semua kalangan, foto yang dipilih pun meski 

menggunakan teknik dasar pemotretan tetapi yang lebih dipilih adalah foto 

yang mengandung unsur manusia dan lebih banyak mengeksplor 

kemapanan, jarang menampilkan kemiskinan. Maka hal tersebut secara 

otomatis juga akan mempengaruhi wartawan yang bekerja di media terseut 

untuk mengikuti pola atau karakteristik dari media tersebut. 
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F. Definisi Konseptual 

1. Pengertian Preferensi 

Preferensi merupakan (hak untuk) didahulukan dan diutamakan 

daripada yang lain; prioritas; pilihan; kecendurungan; kesukaan. 

Berdasarkan pengertian preferensi, maka peneliti mengambil kesimpulan 

bahwa preferensi adalah suatu kesukaan seseorang terhadap hal-hal 

tertentu yang mendorong manusia untuk melakukan atau mendapatkan 

sesuatu yang disukainya. 

2. Pengertian Wartawan 

Wartawan adalah orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa 

laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur. 

Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti Koran, 

televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari 

sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya dan mereka diharapkan 

untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan 

dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat. 

 

G. Definisi Operasional 

 Merupakan jawaban atas pertanyaan gejala-gejala yang dapat diukur untuk 

mengetahui dan memahami definisi dari suatu konsep, ini berarti bahwa 

definisi operasional menjembatani daya pikir seorang peneliti. Karena dalam 

penelitian ini, ingin mengetahui kesukaan wartawan terhadap isu-isu olahraga, 

maka indikatornya adalah: 
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1. Preferensi isu wartawan terhadap cabang olahraga 

Preferensi tentang isu cabang olahraga memungkinkan seorang 

wartawan untuk memilih dan menyukai salah satu cabang olahraga, 

dimana penilaian suka atau tidaknya dapat dilihat dari nilai yang dipilih 

oleh wartawan pada angket yang nantinya akan disebarkan pada mereka. 

Cabang olahraga tersebut antara lain, sepak bola, bulutangkis, bolabasket, 

tenis lapangan, dsb. 

Pada dasarnya preferensi pada cabang olahraga ini nantinya sangat 

berpengaruh pada preferensi-preferensi yang lain, baik pada pemain 

maupun pelatih, dsb, yang berhubungan dengan cabang olahraga tersebut.  

2. Preferensi isu wartawan terhadap pemain olahraga 

Dalam preferensi terhadap pemain olahraga ini biasanya dipengaruhi 

oleh permainannya, atau sikap dan sifatnya. Pemain olahraga ini pun dari 

berbagai macam cabang olahraga, misalnya Bambang Pamungkas, Taufik 

Hidayat, Deny Sumargo, dsb. Dari sini dapat diketahui apa yang 

mendasari wartawan menyukai personal dari pemain olahraga tersebut, 

apakah dari sisi personal atau pribadi dari pemain tersebut, atau dari sisi 

skill-nya. 

3. Preferensi isu wartawan terhadap pelatih olahraga 

Preferensi terhadap pelatih olahraga pun biasanya dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor, baik dari cara melatih para pemain olahraga atau 

faktor personal. Faktor-faktor tersebut nantinya menjadi hal yang 

mendasari wartawan memilih nama-nama pelatih dari berbagai macam 
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cabang olahraga yang dicantumkan dalam kuesioner, antara lain Rahmat 

Darmawan, Susi Susanti, Danny Kosasih, dsb. 

4. Preferensi isu wartawan terhadap ruang lingkup olahraga 

Dalam olahraga memiliki tiga macam ruang lingkup yakni lokal, 

nasional, dan internasional. Dimana disetiap ruang lingkup memili 

kesulitan yang berbeda-beda. Namun dalam kuesioner untuk ruang lingkup 

dan cabang disatukan, sehingga nantinya akan mempermudah wartawan 

atau responden dalam memilih. 

5. Preferensi isu wartawan terhadap sistem kompetisi 

Sistem kompetisi dalam sebuah cabang olahraga membuat olahraga 

tersebut banyak diminati. Dari sistem kompetisi yang beragam membuat 

penggemar olahraga juga beragam, baik berupa Indonesia Super League, 

Sea Games, Kompetisi Bola Basket Utama, dsb. 

6. Preferensi isu wartawan terhadap suporter 

Suporter dalam dunia olahraga sangat bermacam-macam, baik jika 

dilihat dari segi fanatisme maupun atributnya. Dari segi fanatisme seorang 

supporter bisa sampai berkiblat pada tim yang disukainya, sedangkan 

atribut biasanya seorang supporter yang menyukai sebuah klub, maka dia 

akan membeli atribut yang menjadi icon klub tersebut, tetapi tidak sampai 

merubah karakter orang terebut. 

Dalam fanatisme bisa disampaikan dalam bentuk anarkis, kompak, 

ramai, ricuh, dsb. Sedangkan dalam atribut, diwujudkan dalam bentuk 

mengkoleksi atau mengumpulkan segala bentuk atribut, baik dari baju, 
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syal, selimut, dsb. 

7. Preferensi isu wartawan terhadap manajemen olahraga 

Manajemen merupakan suatu hal yang wajib ada dalam sebuah 

instansi atau lembaga, begitu juga dalam olahraga. Dalam sebuah 

manajemen pasti tidak akan lepas dari masalah, begitu juga dengan 

beberapa manajemen dalam sebuah cabang olahraga yang mengakibatkan 

berbagai macam hal. 

Misalnya munculnya konflik dalam PSSI sendiri, atau tentang 

naturalisasi pemain sepak bola, atau tentang sistem pemilihan pemain 

dalam sebuah cabang olahraga. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah survey, yaitu meneliti populasi yang relatif 

luas dengan cara menentukan sampel yang mewakili (representatif) dari 

populasi yang diteliti. Metode survey ini dilakukan dengan menyebarkan 

kuesioner (Singarimbun dalam Rachmat, 2006:380). 

H.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Tipe penelitian deskriptif ini bertujuan 

untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang diteliti. Fokus 

riset ini adalah perilaku yang sedang terjadi (what exist at the moment) dan 

terdiri dari satu variabel (Rakhmat, 2006:61). 

Penelitian deskriptif juga dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat 
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terhadap fenomena sosial tertentu, misalnya perceraian, pengangguran, 

keadaan gizi, preferensi terhadap politik tertentu dan lain-lain. Peneliti 

mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan 

pengujian hipotesa (Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989:4) 

Dasar penelitian ini adalah penelitian survey yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang dianggap 

mewakili populasi tertentu. Dalam penelitian survey pengumpulan datanya 

bersifat sangat terstruktur melalui kuesioner sebagai instrument utama 

untuk mendapatkan informasi individu yang menjadi objek penelitian. 

H.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di kota Malang, pemilihan lokasi ini didasari 

bahwa wartawan di tiga media ini cukup mewakili wartawan yang berada 

di kota Malang. 

H.3 Populasi dan Sampel 

H.3.1 Populasi 

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh periset untuk diteliti (Sugiyono, 2002:57). 

Dalam penelitian ini yang dipilih sebagai populasi yaitu wartawan 

yang diambil dari beberapa media yang ada di Malang, seperti Malang 

Pos, Radar Malang, dan KOMPAS yang berjumlah 35 orang. Alasan 

peneliti menjadikan wartawan Malang Post, KOMPAS, dan Radar 

Malang sebagai populasi,karena dirasa mereka telah mewakili media-
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media yang ada di Malang. 

H.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002:109). Untuk menentukan berapa jumlah sampel yang 

diambil dalam penelitian ini, maka peneliti mengutip pendapat 

Arikunto (2002:112) untuk subjeknya kurang dari 100, lebih baik di 

ambil semua. 

Teknik sampel yang digunakan yaitu teknik total sampling. 

Dikatakan total sampling karena pengambilan sampel adalah 

keseluruhan dari jumlah anggota populasi. Hal ini dikarenakan 

populasi responden kurang dari 100, maka sampel yang representatif 

adalah diambil semuanya. 

H.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : 

a. Kuesioner (angket) 

Berupa daftar pertanyaan mengenai suatu hal yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang preferensi wartawan 

terhadap isu-isu olah raga. 

Data yang nantinya terkumpul yaitu berupa jawaban tertulis dari 

pertanyaan yang diisi responden. Kuesioner tersebut menitik beratkan 

pada preferensi wartawan terhadap isu-isu olah raga. Kuesioner dalam 

penelitian ini dijadikan sebagai alat untuk mengungkap tanggapan atau 

penelitian pada wartawan di Malang untuk mengetahui preferensi 
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wartawan terhadap isu-isu olahraga.  

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel. Diantaranya latar belakang atau profil media, jumlah 

wartawan, pekerjaan wartawan, dan lain-lain yang diperoleh dari 

ketiga media yang bersangkutan. 

H.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah 

data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 

responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah penyusunan tabel frekuensi 

yang digunakan untuk melihat distribusi jawaban responden. Setelah 

menyusun tabel distribusi, langkah selanjutnya adalah pembuatan tabel 

distribusi jawaban yang digunakan untuk melihat skor-skor tiap butir 

pernyataan, kemudian skor-skor tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan 

skor total. Langkah selanjutnya adalah penghitungan nilai rata-rata. Untuk 

mengukur besarnya nilai rata-rata dalam penelitian ini menggunakan rata-

rata hitung (mean).  

Rata-rata hitung merupakan hasil perhitungan nilai-nilai butir dibagi 

jumlah observasi yang dihitung dari jumlah responden dikalikan jumlah 
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butir pernyataan, didapatkan dengan rumus (Dajan, 2000: 115). 

 

 

Keterangan:  

 x̅    : Mean (rata-rata hitung) 

(x₁+x₂+x₃+…+x ) : Penjumlahan nilai butir-butir 

n   : Jumlah observasi 

Setelah nantinya diperoleh hasil perhitungan maka dari hasil tersebut 

dapat dijadikan acuan untuk membuat kesimpulan hasil penelitian. 

H.6.Uji Instrument Penelitian 

H.6.1.Uji Validitas 

Validitas menujukkan sejauh mana alat pengukur suatu alat 

pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas 

menggunakan teknik internal validity analisis, yaitu mengkorelasikan 

skor setiap butir dan skor total yang merupakan jumlah tiap butir. 

Untuk menghitung validitas menggunakan rumus Product Moment 

dari Pearson sebagai berikut:  

 

 

Keterangan:      

r = koefisien korelasi  
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x  = skor pada item  

y   = skor total  

xy  = skor pada subjek item dikalikan skor total 

n   = banyaknya subjek 

Suatu item dinyatakan valid apabila memiliki nlai lebih besar dari 

nilai tabel (rtabel) yaitu 0,334 sehingga jika nilainya dibawah 0,334 

maka item dinyatakan tidak valid. 

H.6.2.Uji Reliabilitas 

Reliabilitas artinya tingkat kemantapan suatu alat ukur. 

Reliabilitas indikator merupakan syarat untuk pengujian validitas 

indikator. Indikator yang reliable adalah indikator yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan 

data yang sama.  

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas data dalam 

penelitian ini adalah menggunakan rumus Alpha dari Croanbach: 

α =  

Keterangan : 

α   : koefisien realibilitas alpha 

k   : jumlah items dalam instrument 

s   : varians total 

Suatu indikator dinyatakan reliabel apabila nilai α > 0,6, sehingga 

jika di bawah 0,6 maka tidak reliabel (Sugiyono, 2002:106). 

 


